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  هشام نشّابه
  حسيب صبّاغ

   
لفخري ملؤسسة الدراسات الفلسطينية، وبوفاته تفقد املؤسسة رأس الهرم هو الرئيس ا

يف جملس األمناء فيشعر كل عضو يف هذا اجمللس اليوم، بأنه فقد أخاً كبيراً وصديقًا 
عزيزاً رافق القضية الفلسطينية منذ البداية وحمل لواءها طوال حياته وسخّر لها، 

فنحن وأهل رئيسنا الفخري، يف هذا . يةبصمت وثبات، إمكاناته املادية واملعنو
  .املصاب سواء

هو املهندس، وكبير املقاولين، وهو املناضل واحملسن الكبير، وراعي املشاريع 
وهو، قبل ذلك وبعده، اإلنسان الكبير والزوج الويف واألب . اخليرية والعلمية والتربوية

ن بالفعل معلماً يف أكثر من وقد كا"... املعلم"غير أن أحب األلقاب إليه هو . احملبّ
  .جمال وجلميع من عمل أو تعامل معه

فاحلديث عنه هو . عطاؤه السخي واملتواصل أحرج الدول أحياناً فضالً عن األفراد
غير أنه لو كان حاضراً بيننا ملا استساغ هذا احلديث، . دائماً لالعتراف له باجلميل

اصة، ويرى يف األعمال فصاحة أبلغ فأبو سهيل ال يحب الكالم عامة، والكالم عنه خ
  .كثيراً من الكلمات

فإذا أسهب غيره يف . مل أسمعه يوماً يستفيض يف احلديث، بل لعلّه كان يضيق ذرعاً به
الكالم، قال هو كلمته املقتضبة شجباً أو تأييداً، وإذا أيّد، علم اجلميع أن أبا سهيل 

  .سيحرص على التنفيذ متحدياً الصعاب كافة
سسة الدراسات الفلسطينية كان األستاذ حسيب الداعم الثابت للمؤسسة سحابة يف مؤ

ربع قرن، وقد خصّ اجمللة التي تصدرها املؤسسة من باريس باللغة الفرنسية بدعم 
ولوال هذا الدعم ملا أصبحت هذه اجمللة املرجع املؤثر يف األوساط الفرنسية . سنوي

  .اإلعالمية والسياسية والثقافية
أبو سهيل على أن تكون أعماله مؤسسية ال فردية، ولذلك كان دعمه للمجلة  وحرص

، وهي املؤسسة التي حتمل "مؤسسة ديانا تماري صباغ"الفرنسية، مثالً، يصدُرُ عن 
  .اسم زوجته التي أحبّها حباً عظيماً، وحزن عليها يوم وفاتها حزناً عظيماً

العلمية واألعمال اخليرية، كان ينفق يقول مَن عرفه عن كثب إنه يف دعمه للمشاريع 
القضية "لكن . بال حساب، حتى إن أقرب الناس إليه كانوا يحذّرونه من جتاوز احلدود
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كل شيء يرخص من أجلها، ... كانت بالنسبة إليه هَمّاً أكبر من أي حساب" الفلسطينية
  .وكل بذل يقصّر عن الواجب

عندما يترددون يف دعم املشاريع كان أبو سهيل يثور ويغضب من أصحاب الثروات 
فاملسألة عنده، يف . التي تخدم اجملتمعات العربية عامة، واجملتمع الفلسطيني خاصة

إنها مسؤولية ... هذا اجملال، ليست مسألة عطاء كي تكون موضع مراجعة أو تردد
  .يتحملها كل مَن أكرمه الله بكرمه فوجب عليه العطاء اعترافاً بفضل الله عليه

ن استطاع مع شركائه أن يؤسس شركة هي من أكبر شركات املقاوالت يف العامل، ولئ
فإن أعمال الشركة العمالقة مل تصرفه يوماً عن معايشة أهله يف فلسطين يف 

فإذا كان هناك مشروع خيري يف فلسطين، فأبو سهيل أول . معاناتهم ومآسيهم
م أنه السبّاق إىل دعم كل املبادرين لدعمه حتى إن بعض اجلهات املانحة كان يعل

  .عمل خيري أو علمي
تفقد مؤسسة الدراسات الفلسطينية بوفاة حسيب الصباغ أحد أركانها األجالء، 

واملؤسسة تتقدم إىل شريكه ورفيق عمره األخ . فخسارتنا بوفاته كبيرة ال تعوَّض
صدق سعيد خوري، وإىل أبنائه سهيل وسناء وسمير أطال الله بأعمارهم جميعاً، بأ

  .التعازي، وألهمنا وإياهم الصبر اجلميل
أمّا لبنان، فقد أحبه حسيب الصباغ واعتبره وطنه الثاين بعد فلسطين، فكان مقراً 

وقد شغلته هموم لبنان بقدر ما شغلته هموم . ملعظم إقامته، ولكثير من أعماله
يف أثناء ومن باب الوفاء والعرفان باجلميل أن نذكر حلسيب صبّاغ دوره . فلسطين

احلرب اللبنانية املشؤومة، إذ آمله االقتتال بين اللبنانيين، فكرّس وقته وعالقاته 
الوثيقة باألطراف اللبنانية للتوفيق بينها من أجل صون مصلحة لبنان وشعبه، 

  �.وإرساء قواعد الوفاق واالستقرار فيه
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